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Premium
cliente
Els nostres clients
gaudeixen ja de tots els avantatges
Descobreixi tots els productes que li oferim per al seu establiment i triï el que millor
s'adapta a les seves necessitats ia les dels seus clients. Tots els productes estan
envasats per conservar les seves propietats al màxim

en serveis i atenció personalitzada. I
tu, ja ets Premium?
Subvenció de màquines de cafè
Subvenció de molinillos de cafè

Café Natural
Autèntic plaer per als sentits, aquest cafè es

Servei d' instalació y mateniment
Assessorament i suport tàcnic

caracteritza pel seu cos lleuger i sabor excepcional.
Tasteu una autèntica tassa de cafè suau i de gran

Contacta al 93 381 39 51

aroma. Es distribueix en envàs de 1Kilo.

info@cafesmoreno.net
contactar des de el formulari

Café Extra Cafetería
Selecció de diversos orígens, aquest cafè combina el
millor de cada collita. De sabor intens i lleuger paladar
manté així tot el seu caràcter i sobresurt com el
preferit entre els nostres clients. Tassa xocolata i gran
aroma. Es distribueix en envàs de 1Kilo.

Descafeïnat en gra
Aquest descafeïnat sorprèn pel seu cos i pel seu
caràcter. Gràcies al nostre procés d'extracció de la
cafeïna, aquest gran descafeïnat conserva intacte el
millor aroma i sabor. Es distribueix en envàs de 1kilo.

Natural Gourmet
La màxima expressió del cafè, el Natural Gourmet
sorprendrà a aquells que busquen alguna cosa més en
una tassa de cafè. Fruit de la selecció de diversos
orígens de qualitat, el Natural Gourmet destaca per la
seva suau bouquet, acidesa moderada, aroma i sabor
delicat. Es distribueix en envàs de 1Kilo.

Descafeïnat Soluble
Descafeïnat en sobre, soluble. Es distribueix en un
empaquetat amb 100 sobres o monodosi.

Infusions Te
100 sobres de Te. Es distribueix en una caixa amb 100
bossetes individuals.

Infusions Tila
100 bossetes de til. Es distribueix en una caixa amb
100 bossetes individuals.
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Xocolata desfeta Reybar
Xocolata desfeta Reybar. Es distribueix empaquetat
amb un contingut de 40 sobres

Xocolatines per al Café
Xocolatines com a complement ideal per al cafè. Ajuda
a contrarestar l'amargor natural del cafè al mateix
temps que distingeix la tassa de cafè. Es distribueix en
caixes de 500 xocolatines de xocolata negra.

Sucre (500 unitats)
Sucre blanc refinat. Es distribueix en caixes
de 500 unitats / sobres de: - 8Gramos cada un
- 7Gramos cada un.

Sucre (2000 unitats)
Sucre blanc refinat. Es distribueix en caixes
de 2000 unitats / sobres de: - 8Gramos cada
un - 7Gramos cada un.

Col.lecció 13 llaunes de te
OFERTA! Emporta't la sèrie completa composta de
tretze llaunes de te cadascuna decorada amb un
exclusiu disseny. Te negre, te verd, te vermell per als
amants del te i per als amants del bon gust i del detall.

Infusions Camamilla
100 sobres de camamilla. Es distribueix en una caixa
amb 100 sobres individuals de 1.5 gr.

Descafeinat Moreno Expresso (De máquina)
El nostre descafeïnat de màquina satisfarà el paladar
més exigent. Es distribueix en un empaquetat que
conté 60 dosis que s'apliquen directament en el cassa
de la cafetera.

Infusions Poleo
Es distribueix en una caixa amb 100 bossetes
individuals.
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Edulcorant-sacarinaEdulcorant baix en calories. Recomanat per a aquelles
persones que desitgen perdre o mantenir el seu pes o
per a casos de diabetis. Es distribueix en cistella amb
un contingut de 300 sobres individuals de 1gr cada un.

Descafeinat Nescafé
Descafeïnat soluble de la marca Nescafé Classic que
també distribueix Cafes Moreno. Conté 100 sobres
individuals.

Colacao
Xocolata en pols soluble Colacao Original, el de tota la
vida. Conté 50 sobres individuals de 18gr cada un.

El nostre catàleg inclou molts més productes i
material per a hostaleria. Si necessita o busca
algun altre producte que no figura en aquesta
llista no dubti en contactar amb nosaltres per
a procedir a subministrar.
El disseny gràfic i grandària dels embalatges i paquets dels productes mostrats en els
aparadors del nostre comerç electrònic són merament informatiu, visual, i no tenen
perquè coincidir, necessàriament, amb el disseny gràfic i mida dels productes dels
articles a la venda . aquests poden canviar el seu disseny, a fi d'adequar-les als
continguts definitius de les noves edicions i actualitzacions del nostre web. Consultar
Publicitat dels nostres productes

L' empresa • Productes hosteleria • Serveis hosteleria • Contactar • Avís legal • Sitemap
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Distribuidor de cafè barcelona
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